
  
 

                                                  
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการเพชรพระพิฆเนศวร (รอบท่ี 5) (เพิ่มเติม) 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ประจ าปีการศึกษา  2563   

.................................................................... 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีความประสงค์รับนักเรียน 

นักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีตามโครงการ เพชรพระพิฆเนศวร 
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านทัศนศิลป์  ศิลปะการแสดง 
และการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อีกทั้งเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน 
นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งน้ี ผู้สมัครต้องไม่เคยใช้สิทธ์ิ หรือสละสิทธ์ิที่ใช้ไปแล้วในรอบที่ 1-3 
ก่อนการสมัคร และต้องไม่เป็นผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา รอบที่ 4 ตามประกาศของ ทปอ. โดยมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้สมัคร รอบที่ 5 
เพื่อตรวจสอบสิทธ์ิในการยืนยันสิทธ์ิ                     
หลักการและเกณฑ์ในการสมัครเข้าศึกษา 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
  1.  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) 
  2.  เป็นนักเรียน /นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคปลายในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือ 
เทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ทั้งน้ี ต้องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา /สถาบัน 
การศึกษายืนยันว่าจะสามารถส าเร็จการศึกษาได้ในภาคปลายน้ัน 

3.  เป็นผู้มีความถนัดพิเศษทางด้านทัศนศิลป์ เช่น จิตรกรรม /ประตมิากรรม/ศิลปะ 
ภาพพิมพ์/ศิลปะไทย /ศิลปะสื่อประสม /วาดเส้น /องค์ประกอบศิลป์ 
  4.  เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและมีร่างกายที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  5.  เป็นผู้ไม่มีปัญหาด้านทุนทรัพย์ในการซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ในการศึกษา เช่น สี กระดาษ  
อุปกรณ์ประกอบการสร้างสรรค์ผลงาน ฯลฯ  

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะการแสดง  
  1.  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) 
  2.  เป็นนักเรียน/นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคปลายในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ 
เทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ทั้งน้ีต้องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา /สถาบัน 
การศึกษายืนยันว่าจะสามารถส าเร็จการศึกษาได้ในภาคปลายน้ัน 

3.  เป็นผู้มีทักษะความสามารถทางด้านนาฏยศิลป์ไทย /นาฏยศิลป์พื้นเมือง /นาฏยศิลป์ 
ตะวันตก /ศิลปะการละคร หรือศิลปะการแสดงอ่ืนๆ 
  4.  เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและมีร่างกายที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

5.  เป็นผู้ไม่มีปัญหาด้านทุนทรัพย์ในการซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ในการศึกษา เช่น เครื่องแต่งหน้า  เครื่องแต่งกาย  
หรืออุปกรณ์ประกอบการแสดงอ่ืนๆ 
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 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

1.  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  2.  เป็นนักเรียน /นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคปลายในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือ 
เทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ทั้งน้ี ต้องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา /สถาบัน 
การศึกษายืนยันว่าจะสามารถส าเร็จการศึกษาได้ในภาคปลายน้ัน 

3.  เป็นผู้มีความถนัดพิเศษที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ เช่น การออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์ การออกแบบกราฟิก การใช้โปรแกรมกราฟิก การถ่ายภาพ การวาดผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา 
ผลิตภัณฑ์โลหะ ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เป็นต้น 
  4.  เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและมีร่างกายที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  5.  เป็นผู้ไม่มีปัญหาด้านทุนทรัพย์ในการซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ในการศึกษา เช่น สี กระดาษ  
อุปกรณ์ประกอบการสร้างสรรค์ผลงาน ฯลฯ  
หลักสูตร / สาขาวิชา และวิชาเอกในการศึกษา 

1.  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
  1.1  ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)       :   ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
                       (ภาษาอังกฤษ)   :   Bachelor of Fine Arts Program in Visual Arts  
  1.2  ชื่อปริญญา   (ภาษาไทย)     :   ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  (ทัศนศิลป์) 
             :   ศป.บ.  (ทัศนศิลป์) 
                       (ภาษาอังกฤษ)  :   Bachelor of Fine Arts (Visual Arts)                       
      :   B.F.A. (Visual Arts) 
  1.3  วิชาเอกในหลักสูตร 

● วิชาเอกจิตรกรรม (Painting) 

● วิชาเอกประติมากรรม (Sculpture) 

● วิชาเอกศิลปะภาพพิมพ์ (Printmaking) 

● วิชาเอกศิลปะไทย (Thai Arts) 

● วิชาเอกศิลปะสื่อประสม (Multimedia Arts) 
  1.4  จ านวนหน่วยกิต 
         -  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 131 หน่วยกิต 
         -  หลักสูตร 4 ป ีจ านวน 8 ภาคเรียน 
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2.  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

  2.1  ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)      :   ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
                       (ภาษาอังกฤษ)  :   Bachelor of Fine and Applied Arts program   
                                                                   in Performing Arts 
  2.2  ชื่อปริญญา   (ภาษาไทย)    :   ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  (ศิลปะการแสดง) 
              :   ศป.บ.  (ศิลปะการแสดง) 

           (ภาษาอังกฤษ)  :   Bachelor of Fine and Applied Arts  
                                   (Performing  Arts)                      

                                    :   B.F.A. (Performing Arts) 
2.3  วิชาเอกในหลักสูตร 

● วิชาเอกนาฏยศิลป์ไทย (Thai Dance) 

● วิชาเอกนาฏยศิลป์พื้นเมือง (Folk Dance) 

● วิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก (Ballet) 

● วิชาเอกศิลปะการละคร (Dramatic Arts) 
  2.4  จ านวนหน่วยกิต 
         -  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต 
         -  หลักสูตร 4 ป ีจ านวน 8 ภาคเรียน 
   

3.  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
  3.1  ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)       :   ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบ  
                                                                  และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
                       (ภาษาอังกฤษ)   :   Bachelor of Fine and Applied Arts  
                                                                  (Product Design and Development)  
  3.2  ชื่อปริญญา   (ภาษาไทย)     :   ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
             :   ศป.บ.  (การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์) 
                       (ภาษาอังกฤษ)  :   Bachelor of Fine and Applied Arts                        
      :   B.F.A. (Product Design and Development) 
  3.3  วิชาเอกในหลักสูตร 

● วิชาเอกการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
  3.4   จ านวนหน่วยกิต 
         -  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 137 หน่วยกิต 
         -  หลักสูตร 4 ป ีจ านวน 8 ภาคเรียน 
   
รายละเอียดการสมัคร 

1. สมัครด้วยตนเอง ได้ที่  ส านักงานเลขานุการคณะศิลปกรรมศาสตร์  ชั้น 1 คณะศิลปกรรม 
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150  โทรศัพท์ / โทรสาร   
0-4375-4384  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร  
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 2.  สมัครทางไปรษณีย์  โดยดาวน์โหลดใบสมัครจาก http://www.msu.ac.th 
และhttp://www.fineart.msu.ac.th  และส่งทางไปรษณีย์พร้อมหลักฐานการสมัครมาที่  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150  (ถือตามวันประทับตราไปรษณีย์) โทรศัพท์ / 
โทรสาร 0-4375-4384  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร 
หลักฐานท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียน / นักศึกษา   จ านวน 1 ชุด 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด 
3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 น้ิว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 1 รูป 
4. ส าเนาใบแสดงผลการเรียน  
5. ค ารับรองของหัวหน้าสถานศึกษา  (เฉพาะกรณีผู้ที่ก าลังจะจบการศึกษา) 
6. แฟ้มสะสมผลงาน  (Portforllio)  หรือ  CD ผลงานที่เคยจัดท า 
 

สาขาวิชาท่ีเปิดรับ 
สาขาวิชาทัศนศิลป์  สาขาวิชาศิลปะการแสดง และสาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

       
ปฏิทินการด าเนินงาน ( รอบท่ี 5) การรับตรงอิสระ โครงการเพชรพระพิฆเนศวร คณะศิลปกรรมศาสตร์   

ท่ี วัน / เดือน / ปี กิจกรรม 
1 9–11  มิถุนายน  2563 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ปิดรับสมัครในวันที่ 12 

มิถุนายน 2563 เวลา 16.30 น.) รายละเอียดตามเว็บไซต์ 
http://www.msu.ac.th หรือhttps://fineart.msu.ac.th  

2 12  มิถุนายน  2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ https://fineart.msu.ac.th 
หรือ http://www.msu.ac.th    

3 15  มิถุนายน  2563 สอบสัมภาษณ์ 
4 15  มิถุนายน  2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

เว็บไซต์ https://fineart.msu.ac.th หรือ http://www.msu.ac.th    

 
หมายเหตุ   1.  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางคณะจะแจ้งให้ทราบในภายหลังและขอให้ทุก 

คนตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ http://www.msu.ac.th และ http://www.fineart.msu.ac.th 
2.  สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่ http://www.fineart.msu.ac.th  หรือกรณี 

สมัครด้วยตนเอง สามารถสมัครได้ที่ ห้องส านักงานพัฒนาวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 1  
อาคารเรียนรวมคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยกเว้นวันหยุดราชการ 

3.  การลงทะเบียนเรียนและการเปิดภาคเรียน  จะแจ้งรายละเอียดอีกครั้งและ 
สามารถดูได้ที่ http://www.msu.ac.th และ http://www.fineart.msu.ac.th  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
คุณวันเพ็ญ  อมรสิน  ส ำนักงานเลขานุการคณะศิลปกรรมศาสตร์  ชั้น 1  
คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150    โทรศัพท์ / โทรสาร 0-
4375-4384  
 

 
     
 

about:blank
https://fineart.msu.ac.th/
https://fineart.msu.ac.th/
http://www.msu.ac.th/
https://fineart.msu.ac.th/
http://www.msu.ac.th/
http://www.fineart.msu.ac.th/
http://www.fineart.msu.ac.th/


5 
 
   4.  กรณีผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาฯ ไม่มารายงานตัวตามก าหนดการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
ถือว่าสละสิทธิ์ และหากผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาฯ ที่มารายงานตัวเข้าศึกษาเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  แล้ว 
หากมีความประสงค์ จะสมัครเลือกคณะ/ประเภทวิชา ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน  อุดมศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระบบกลาง (Admissions) ประจ าปีการศึกษา 2563  
จะต้องขอสละสิทธ์ิการเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามก่อน โดยติดต่อขอสละสิทธ์ิเข้าศึกษาฯ       ระบบรับตรง 
ทุกประเภท โควตา/โครงการ ได้ที่กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ทุนการศึกษา 
 เม่ือรายงานตัวเป็นนิสิตของคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคามแล้ว   
นิสิตทุกคนสามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาต่างๆ  ดังน้ี 

1. กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา  (กยศ.) และ ทุนกู้ยืม (กรอ.) 
2. ทุนการศึกษาแบบให้เปล่าอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

   
 

ประกาศ   ณ   วันที่    5    มิถุนายน   พ.ศ.  2563 
 
 

 
 
 

(ศาสตราจารย์ปรีชา ประเทพา) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ 

ปฎิบัติราชการแทน อธิการบิดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 


